
((و الحقو من فوائد هذه الايات أن قول الله تعالى كله حق لقوله :  
 و قدم المعمول لفادة الحصر.أقول ))

و من فوائدها أن كل ما قدره الله فهو حق : سواء كان ملئما للبشششر 
أو غير ملئم : وجه ذلك أن كل شيء قدره اللششه فهششو كششائن بقششوله : ((

 و كن قول فإذا كان كل ما قاله الله حقا لزم أن ايكششون كششل مششاكن ))
:قضاه حقا و هو كششذلك و لهششذا قششال النششبي صششلى اللششه عليششه وسششلم ) 

الخير بيديك والشر ليس إليك) .
ن فوائشد هشذه الايشات أن الششيطان فشي جهنشم لقشوله ((   للمل نو م

.جهنم لمنك ))
و من فوائدها أن الله وعد جهنم بملئهششا. و ايششترفع علششى هششذه الفائششدة 

الحذر الشدايد من أن ايكون النسان من أهل جهنم نعششوذ بششالله منهششا. و
قد ثبت في الصحيحين أن جهنم ل تزال ايلقى فيها و هي تقول هل مششن
مزايد حتى و ضع رب العزة فيها رجلششه أو عليهششا قششدمه فينششزوي بعضششها

إلى بعض و تقول قط ،قط.
و لممممنو مششن فوائششد هششذه الايششات أن للشششيطان أتباعششا لقششوله ((  

. فإذا قيل من أتباعه قيششل المسششتكبرون عششن عبششادة اللششه لنتبعك ))
أعظم ميزة ايتميز بها الشيطان أنه مستكبر عن طاعة اللششه. فكششل مششن

استكبر عن طاعة الله فإنه متبع للشيطان. 
:  قل لما أسألكم عليه لمممن أجممر و لممما أنمماثم قال الله تعالى))  

لمن المتكلفين((.
في هذه الاية من الفوائد أن الله أمر نبيه صلى اللششه عليششه وسششلم أن 

ايعلن بأنه ل ايسأل عن الرسالة أجرا ايعني أجرا دنيوايا و أما أجر الرخششرة
فل شك أن النبي صلى الله عليششه وسششلم ايرجششوه لنششه هششو الششدال علششى
الخير المر به. و لهذا منع ورثة الرسل من أن ايرثششوا شششيئا مششن أمششواله
رخوفا من أن ايقال انما اكتسبه الرسششل مشن أجششل الرسششالة. قششال النششبي

:إنا لمعشممر النبيمماء ل نممورث لممما تركنمماصلى الله عليششه وسششلم ) 
ةة ( ا ةةصدق ةة ايتعين. ؟ و صدق و أمششا قششول الرافضششة انششه بالنصششب صدق

ةة )  فهذا تحرايششف لفظششي و معنششوي و ذلششك( ل نورث لما تركنا صدق
لن ما تششرك صششدقة ل ايششورث مششن النبيششاء و ل مششن غيرهششم. لششو أوصششى
:النسان بشيء ايجعل صدقة بعد موته نفذ و لم ايورث لقوله تعششالى )) 

 إل أن مششا زاد علششى الثلششثلمن بعد وصية يوصى بهمما أو ديممن  ((
ايكون راجع للورثة.



و من فوائد هذه الاية الكرايمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ل ايسأل 
الناس أجرا على دعوة الخلق إلى الحق. و هل هذا رخاص به أو عام لششه
وللمة ؟ أي أنه ايحرم على النسان أن ايأرخذ شيئا عششن تبليششغ الشششرايعة.
الجواب أنه متى وجب البل غ حرم أرخذ الجر عليه لنه ل ايجوز للنسان
أن ايأرخذ أجرا في مقابل قيامه بالواجب. أمششا إذا كششان ليششس بششواجب فل
بأس أن ايأرخذ أجرا لنه ايكون تطوعا إن شاء فعل و إن شاء لششم ايفعششل.
فإذا قال أنا ل أحبس نفسي إل بأجر, قلنششا ل حششرج مششا دام البل غ ليششس

:  إ ن أحق لممماواجبا , و ايدل لهذا قول النبي صلى الله عليششه وسششلم) 
 لكن متى وجششب تعليششم القششرآن علششىأخذتم عليه أجرا كتاب الله (

شخص فإن أرخذه أجرة على هذا التعليم ايكون حراما .
و من فوائد هذه الاية الكرايمة أن النبي صلى اللششه عليششه وسششلم صششادق

 )): ولما أنا لمن المتكلفين  .((فيما أرخبر به من الوحي لقوله 
و من فوائدها الشارة إلى أن من الناس من ايتقول علششى اللششه فيششدعي
أنه رسول و ليس كذلك. و حينئذ نقول من ادعى الرسالة فإن جاء بآاية
تدل على صدقة فهو رسول و إل فليس برسول. هششذا فيمششا قبششل النششبي
صلى الله عليه وسلم , أما ما بعد النبي فمن ادعى الرسالة فهو كاذب

ننلن الله ايقول  ككمم لل لو نم  كك كل لجمما كر نن  كلممم دد  لحمم لأ لبمما  لأ ةد  مممم لح كلم ل ن  لكمما للما    :((
لن  ييي كب من لم ال لت لخا لو كه  مل لل ال كسو )) . فمن ادعى الرسالة أن الله أرسششلهلر

بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهششو كششاذب مرتششد عششن السششلم ايجششب
قتله. و ل ايرد على هذا أن عيسى اينزل في آرخر الزمششان  .نكمششل بهششذه

المادة.......
: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللباس باب قول الله تعششالىالقارئ  

 و قششال النششبي: ((  قل لمن حرم زينة الله التي أخرج لعباده  ))
(كلوا واشربوا والبسمموا و تصممدقوا فمميصلى الله عليه وسلم : 

: " كل لممما شممئت و و قال ابن عبششاس غير إسراف و ل لمخيلة )
.البس لما شئت لما خطئتك اثنتا ن سرف أو لمخيلة "

: اللباس نوعان لباس معنوي و لبششاس حسششي. و قششد أشششار اللششهالشيخ 
كر يإليهما في قوله  لوا كيمم ةسمما  لبا كل نم  كك ني لل لع لنا  نل لز لأن ند  لق لم  لد كني آ لب ليا    )) :

ةشا  )) كري لو  نم  كك كت نوآ  هذا الحسي فالذي ايواري السششوآت هششو اللبششاسلس
الضروري الذي لبد منه و الرايش هو لباس الجمال و الزاينة الزائد على

 و هششذا((  و لباس التقوى ذلك خير  ))اللباس الضروري. ثم قال 
هو اللباس المعنوي. و الصل في اللباس الحسي الصل فيششه الحششل إل



: ((  هوما قام الدليل على تحرايمه لدرخوله فششي عمششوم قششوله تعششالى 
 ولن الله أنكر على مششنالذ ي خلق لكم لما في الرض جميعا  ))

لمحرم زاينة الله التي أرخرج لعباده فقال عز وجل  مر لحمم نن  للممم نل  كقمم   )) :
كق  )) نز ير لن المم كلممم كت  لبمما يي مط لو ال كه  كد لبمما كع كل لج  لر نخ لأ كتي  مل كه ا مل لة ال لن  فششأيكزي

إنسان ايقول لنا هذا اللباس حرام سواء كششان فششي عينششه أو فششي وصششفه
فإننا نطالبه بالدليل. في عينه بأن ايقول هذا النوع مششن اللبششاس حششرام ,
في وصفه ايعني شكل تفصيله أو تطرايزه أو وشيه فإننا نطالبه بالدليل.
فإذا قال إنسان الحراير حرام نقول له هات الدليل سيأتي بالدليل علششى
تحرايم الحراير على الرجال. و إذا قال إنسان لباس الذهب حرام نقششول
هات الدليل و سيأتي بالدليل على أنششه حششرام علششى الرجششال. و إذا قششال
إنسان الفضة حرام نقششول هششات الششدليل و لكششن ليششس فيششه دليششل علششى
تحرايم الفضة على وجه العموم. و إذا قال إنسان المعادن الثمينة الششتي
هي أثمن من الذهب و الفضة لبسها حرام قلنا هششات الششدليل. و الصششل
الحل في كل ما ايلبس سواء على بعض البدن أو علششى جميششع البششدن إل
أنششه لبششد مششن مراعششاة أمرايششن : أولهمششا السششراف و الثششاني المخيلششة.
فالسراف مجاوزة الحد و هو أمر نسبي فقد ايكون هذا الشيء إسششرافا
عند قوم أو مع رجل و ايكون عند آرخرايششن ليششس بإسششراف أو عنششد رجششل
آرخر ليس بإسراف. فإذا لبششس الفقيششر لبششاس الغنششي كششان إسششرافا لنششه

 : ((  لينفق ذو سعة لمن سعته و لمممنتجاوز الحد فإن الله ايقول 
 المخيلششة أن ايقصششدقدر عليه رزقه فلينفممق لمممما آتمماه اللممه  )).

النسان بذلك الخيلء ايعني الترفع على الناس و أن له ثيابا رفيعة و من
ذلششك أن ايجششر ثششوبه رخيلء. فششإذا قششال إنسششان هششل اسششتعمال الحسششن و
الجميل من اللباس دارخل في المخيلششة ؟ الجششواب ل إذا كششان لششم ايصششل
إلى حد السراف فليس دارخششل فششي المخيلششة بششل إن اللششه جميششل ايحششب

الجمال. نعم.
:...............الطالب 

: طيب. انتظر. المعلق..  نعم ؟الشيخ 
:...............الطالب

: المعلق ماذا تقول ؟ ايمكن ايسرف فيه الصدقة هل ايكون فيهاالشيخ  
إسراف و مخيلة ؟ ايمكن فيها مخيلة لنه تصششدق كششثيرا ليششرى. و كششذلك
السراف ربما ايتصدق كثيرا و اينقص ما ايجب عليه من نفقششة أهششل فششإن
صح هذا التوجيه فهو أفضل و إن لم ايصح فيقال قوله من غير إسششراف



و ل مخيلة عائد على الصدقة. نعم. فأبو بكر رضي اللششه عنششه قششد ايقششال
الواجب فشالحق لشه فشإذا أنه ايعلم أن أهله ايرضون بذلك و ل ايطشالبون ب

رضوا بذلك فل حرج.
:...............الطالب
: باعتبار المعطى ل باعتبار المعطي نقول له وجه لكن ليس لششهالشيخ 

فائدة. نصفه بأنه جاهل و الششواجب علششى المسششلم إذا صششح الحششدايث أن
ايسلم له. نقول هو جاهل. الجهشل جهلن جهششل مركشب و جهششل بسششيط.
فإذا كان هذا النسان ايعد من العلماء و أنكر مششا صششح بششه الحششدايث عششن

النبي صلى الله عليه وسلم فهو جاهل بل شك.
:...............الطالب 

: نعم. ل ما فيه بدعة الشيء المنصششوص عليششه ل ايسششمى بدعششة.الشيخ 
مثل الزاني ل نقول مبتدع كل شيء نص الشارع عليه ل ايسمى بدعة .

:حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع و عبد الله بن داينششارا لقارئ
و زايد ابن أسلم ايذكرونه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللششه

( ل ينظر اللممه إلممى لمممن جممر ثمموبهصلى الله عليه وسششلم قششال : 
.خيلء )

:ل اينظر الله : النظر نوعان نظر رضا و رحمة و هذا هششو المنفششيالشيخ
في هذا الحدايث , و نظر إدراك و اطلع و هذا ل اينكر لن الله تعششالى ل
ايحجب عن نظره شيء فل ايخفى على الله شششيء فششي الرض و ل فششي
السماء و كل شيء فالله محيششط بششه لكششن نظششر الرضششا و الرحمششة هششذا
منتفي عمن جر ثوبه رخيلء. و ثششوبه هششذا مطلششق مضششاف فيعششم كششل مششا
ايلبس من قميص و سراوايل و إزار. طيب. نقول و مثله. و هذا الحدايث
كما ترون له منطوق و له مفهوم فمن جر ثوبه رخيلء لم اينظر الله إليه
, و من جره غير رخيلء لم ايثبت في حقه هذا الوعيد , لكنششه ايششأتي وعيششد

آرخر و هو ما أسفل من الكعبين ففي النار نعم ؟
:...............الطالب
:من اش ؟ محرما ؟الشيخ

:...............الطالب
: ل هذا ل ايعد من السراف و إنما ايعد من العمل المحششرم. ايعنششيالشيخ

من سوء التصرف و السفه لن السراف مجشاوزة الحشد و الزايششادة فششي
الشيء. نعم ؟ لمن أراد أن ايشربه و أما من أراد أن ايقف.

:...............الطالب



: نعم. ما فيه شك. ايرايقه هذا هششو الفضششل و المششر هنششا للرشششادالشيخ
لجل أن ايقابل الداء بالدواء. نعم.

:...............الطالب
:اللبس الحلل ؟الشيخ

:...............الطالب
: هذا ايدرخل في ثياب الشهرة. و الرسول صلى الله عليششه وسششلمالشيخ

نهى عن لبستين لبششس الشششهرة و لبششس السششراف. فششإذا أتششى النسششان
بشيء ايخالف عرف البلد و لكنه ليششس محرمششا فششإنه ايششدرخل فششي لبششاس

الشهرة . 


